
Setembro
mês dos Cancros

do Sangue
OS CANCROS DO SANGUE EVOLUEM SEM AVISAR. FAÇA BARULHO.



É o mês escolhido para falar de sangue e das suas doenças, em particular, 
dos cancros do sangue. É a altura certa para consciencializar doentes, 
cuidadores e sociedade em geral, lembrando os aspectos que dificultam
a deteção precoce.

Os Cancros do Sangue não avisam, não se mostram e não dão tréguas. São
inimigos invisíveis e silenciosos, que se escondem atrás de outros sintomas
e passam tantas vezes despercebidos até ser tarde demais.

Tornando estas doenças visíveis, acreditamos que é possível prestar ainda 
melhores cuidados e fazer ainda maior diferença na vida destes doentes. 

SETEMBRO É O MÊS
DE QUEBRAR O SILÊNCIO



Como em todas as doenças, o papel dos médicos 
é fundamental mas, no caso dos cancros do 
sangue, o diagnóstico precoce faz toda a diferença. 
Por isso é tão importante alertar os portugueses 
para os sintomas suspeitos a que devem prestar 
atenção. E os médicos, para não descartarem 
nenhuma hipótese.

OS CANCROS DO SANGUE
PINTAM UM CENÁRIO NEGRO.
MAS ESTE SETEMBRO,
OS SEUS DOENTES CONTAM CONSIGO
PARA LHE DAR COR.

Ajude-nos a vencer a iliteracia
e a terminar com o silêncio à volta
dos Cancros do Sangue.

Vamos dar luz a monumentos
Vamos marcar as cidades com outdoors
Vamos dar voz à doença nas rádios e TVs.

A SUA VOZ TAMBÉM É IMPORTANTE.

Uma iniciativa:
ADL – Associação de Apoio aos Doentes com 
Leucemia e Linfoma

APCL – Associação Portuguesa Contra a Leucemia

APLL – Associação Portuguesa de Leucemias
e Linfomas

Sociedade Portuguesa de Hematologia

Janssen, companhia farmacêutica do grupo 
Johnson & Johnson

É ESSENCIAL FAZER BARULHO.
Numa parceria sem precedentes, e com
a ajuda de todo os médicos hematologistas, 
pretendemos criar o SETEMBRO RUBRO, mês 
de sensibilização para os cancros do sangue.

É tempo de dar visibilidade a estas doenças, 
de reconhecer os profissionais que a elas
se dedicam, prestar maior apoio a doentes
e familiares, mas também de lembrar
os  clínicos e investigadores que colaboram 
no desenvolvimento de novos tratamentos 
contra o cancro.



www.cancrosdosangue.pt

UMA INICIATIVA:
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